
 

HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr.7/1 din 26.07.2022 

 
,,Cu privire la controlul de stat al respectării legislației 

 privitor la securitatea și sănătatea muncii”  

 

          În temeiul prevederilor stipulate în Legea 140/2001 privind ,,Inspectoratul de 

Stat al Muncii”, Legea 186/2008 ”Securităţii şi sănătăţii în muncă”, Hotărârii 

Guvernului nr. 95/2009 pentru aprobarea ,,Regulamentului privind modul de 

organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a 

riscurilor profesionale”, Hotărârii Guvernului nr. 353/2010 cu privire la aprobarea 

,,Cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă”, Hotărârii 

Guvernului 906/2020 privind aprobarea ,,Cerințelor minime de securitate și sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul 

de muncă”, a altor acte normative care reglementează domeniul securității și 

sănătății în muncă și luând drept temei anexa 3
1 
la Hotărârea Guvernului 

nr.845/2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, Colegiul 

Consultativ, constituit în mun. Bălți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

   

1.Se ia act de nota informativă nr.  146/07 din 25.07.2022, prezentată de dl Serghei 

Strul, șeful Inspecției teritoriale de muncă Bălți.      

                                                                                                                                      

2. Inspecția teritorială de muncă Bălți: 

                                                                                                      

2.1. - va asigura aplicarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă de 

către angajatorii și salariații din aria mun. Bălți; 

 

2.2.-  va prezenta semestrial date privitor la măsurile luate în realizarea politicilor 

statului în domeniul securității și sănătății în muncă privind accidentele de muncă; 

 

2.3.- va examina și va aduce la cunoștința instanțelor ierarhic superioare despre 

accidentele de muncă din teritoriu; 
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2.4.- va constata contravenții și va încheia procese-verbale conform Codului 

contravențional la depistarea încălcărilor depistate ce țin de securitatea în muncă; 

 

2.5. - va aplica sancțiuni față de angajatorii care au comis abateri legislative ce țin 

de securitatea și sănătatea în muncă, iar după caz, va înainta materialele instanțelor 

judecătorești; 

 

2.6.- va remite avertismente oficiale în adresa instituțiilor unde au fost depistate 

abateri de la cadrul legal privind siguranța ocupațională; 

 

2.7.- va reflecta în mass-media starea de lucruri privitor la mijloacele eficace de 

respectare a legislației în domeniul siguranței de muncă; 

 

2.8. - va înainta propuneri către Inspectoratul de Stat al Muncii privitor la aplicarea 

cadrului normative privind siguranța ocupațională. 

 

3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința șefilor SPD din mun. Bălți și 

autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică, prin publicarea pe 

pagina web și, (după caz) în presa locală.      

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei 

E.Covaliuc, șef-adj. al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.  

 

                                                                                                                                        

Președintele Colegiului consultativ,                  

constituit în mun. Bălți 

șeful OT Bălți al Cancelariei de Stat 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu /semnat electronic/  Vladimir Rusu 
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